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Dit is een tentamen met gesloten boek. De uitwerkingen van de opgaven
dienen duidelijk en overzichtelijk te worden opgeschreven. Voor elk van de
5 vragen levert een goed antwoord 2 punten op. Het cijfer is het totaal van
de behaalde punten, afgerond op een geheel getal.

Op elk ingeleverd vel de naam van de student, de code van het college en de
datum van het tentamen noteren.

Je mag gebruik maken van het Statistisch Compendium en een rekenma-
chine.

==========================================

1. Een vaas bevat b blauwe knikkers en r rode knikkers. De knikkers worden
willekeurig uit de vaas getrokken zonder teruglegging.

(a) Bereken de kans dat trekking k de eerste trekking is die een rode
knikker oplevert (k = 1, . . . , b + r).

(b) Bereken de kans dat de laatste trekking een rode knikker oplevert.

2. Een machine bestaat uit twee componenten. Per maand is er een kans pi

dat component i kapot gaat. We veronderstellen dat deze kans onafhankelijk
is van de leeftijd van de component en onafhankelijk voor de beide compo-
nenten. Zij Ti het tijdstip, gerekend in maanden, waarop component i voor
het eerst kapot gaat.

(a) Geef de kansmassafunctie van Ti.

(b) Bereken P (T1 = T2), de kans dat de beide componenten tegelijk kapot
gaan.

(c) Bereken P (T1 < T2), de kans dat de eerste component eerder kapot
gaat dan de tweede component.
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3. Zij (X,Y ) het paar van stochastische variabelen met gezamenlijke kans-
massafunctie

f(x, y) = C/(x + y − 1)(x + y)(x + y + 1) (x, y = 1, 2, . . .).

(a) Bereken de marginale kansmassafunctie van X. Gebruik daarbij dat
1 = [(x + y + 1)− (x + y − 1)]/2.

(b) Bereken de kansmassafunctie van X + Y .

(c) Bereken C.

4. Zijn X,Y, Z onafhankelijk en uniform verdeeld op [0, 1].

(a) Laat zien dat de kansdichtheidsfunctie van X2 gegeven wordt door

fX2(u) =

{
1

2
√

u
voor u ∈ (0, 1)

0 anders.

(b) Bereken de cumulatieve verdelingsfunctie van Y Z en leid hieruit af dat
de kansdichtheidsfunctie gegeven wordt door

fY Z(v) =

{
ln(1/v) voor v ∈ (0, 1)
0 anders.

(c) Bereken P (X2 > Y Z).

5. Een voetbalteam speelt 15 wedstrijden in een open competitie. Bij elke
wedstrijd heeft het een kans 2/5 om te winnen.

(a) Bereken de kans dat hoogstens 6 wedstrijden worden gewonnen.

(b) Gebruik de centrale limietstelling om een schatting te geven van de
kans dat minstens 4 en hoogstens 8 wedstrijden worden gewonnen.
Gebruik daarbij de continuiteitscorrectie.
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